
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 15 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 74

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Wspólna polityka rolna w aspekcie ochrony środowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Jacek
Swakoń, Alicja Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

− podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk,
− dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla,
− zastępca dyrektora Dep. Płatności Bezpośrednich Nina Dobrzyńska,

− Ministerstwo Środowiska:
− naczelnik wydziału w Dep. Ochrony Przyrody Wojciech Hurkała,

− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 Anna Liro,

− Najwyższa Izba Kontroli
− doradca ekonomiczny Grzegorz Brzostek,

− Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój
− prezes Krzysztof Zaręba

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk na wstępie

zaznaczył, że jednym z kierunków wspólnej polityki rolnej realizowanej w latach 2001-2013 jest
ochrona środowiska na obszarach wiejskich. Zaprojektowane rozwiązania służące środowisku
implementowane są zarówno w ramach płatności bezpośrednich dla rolników, jak również w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-
compliance) jest katalogiem wymogów dla beneficjentów płatności bezpośrednich oraz dla
beneficjentów wybranych działań PROW. Rolnicy, którzy otrzymują płatności w ramach ONW,
programu rolnośrodowiskowego oraz zalesień gruntów rolnych, muszą, oprócz wymogów
specyficznych dla tych działań, spełniać także zasadę wzajemnej zgodności. Tadeusz Nalewajk
omówił szczegółowe obowiązki, normy i wymogi m.in. w zakresie ochrony dzikiego ptactwa,
ochrony wód podziemnych, ochrony wód przed zanieczyszczeniami, ochrony gleby przed erozją. W
celu modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006
określono fundamentalne kierunki wsparcia w czterech obszarach:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
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Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Oś 4: Leader.
Tadeusz Nalewajk przedstawił informację szczegółową dotyczącą instrumentów skierowanych na
poprawę środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, wdrażanych w ramach PROW 2007-2013.
Podczas dyskusji senatorowie pytali o plany ochrony polskiego rolnictwa przed genetycznie
modyfikowanymi organizmami, o priorytety związane z tematyką rolną w zbliżającym się
przewodnictwie Polski w UE, interesowali się także możliwościami upraszczania formalności przy
pozyskiwaniu dotacji dla rolników i działaniami rządu na rzecz lepszej pozycji rolników polskich w
UE.
Senatorowie stwierdzili, iż konieczna jest ścisła i prężna współpraca resortów środowiska i rolnictwa.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


